1932
- Francis Poulenc componeert
zijn Concerto voor twee
piano’s en orkest
-	Ravel schrijft zijn Pianoconcerto in G
- Stravinsky componeert zijn
Vioolconcerto en Schönberg
zijn opera Mozes und Aaron
-	Thomas Beecham sticht de
London Philharmonic
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Arnold Schering, Tabellen zur
Musikgeschichte, Breitkopf &
Härtel, Wiesbaden 1962
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1928
- George Gershwin componeert An American in Paris
-	Ravel componeert zijn
Boléro en Kurt Weill zijn
Dreigroschenoper
- Ontdekking van penicilline
door Alexander Fleming
- Eerste Mickey Mouse-film
van Walt Disney

Jos van Immerseel studeerde piano,
orgel, klavecimbel, zang en orkestdirectie. Hij won in 1973 het allereerste
klavecimbelconcours te Parijs. Zijn ruime
interesses brachten hem bij de autodidactische studie van de organologie, de
retoriek en de historische pianofortes.
In 1987 vormde hij zijn ensemble Anima
Eterna, dat zich geleidelijk aan ontwikkelde tot een symfonisch orkest, steeds
samengesteld met historische instrumenten. Hij is gastdirigent bij onder meer het
Budapest Festival Orchestra, de Akademie für Alte Musik Berlin en Tafelmusik
Toronto. Door de jaren heen bouwde
hij een unieke verzameling historische
klavieren uit.

Anima Eterna
—
www.concertgebouw.be

- 070 22 33 02

An American in Paris
in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Claire Chevallier studeerde piano
aan de conservatoria van Nancy, Straatsburg en Parijs, en combineerde dit met
haar studie wiskunde en fysica. Nadien
vervolgde ze haar muzikale opleiding aan
het conservatorium van Brussel. Tijdens
haar studies en via een masterclass bij Jos
van Immerseel legde ze zich toe op de
historische achtergrond en de evolutie in
de bouw van de pianoforte en bestudeerde ze jarenlang de specifieke eigenschappen en de vereisten qua onderhoud van
het instrument. Als musicus-onderzoeker
bezit ze vijf Franse historische klavieren.

—
zA 29.09.07
—

info & tickets

Anima Eterna is een projectorkest
dat onder leiding van Jos van Immerseel de muziekgeschiedenis van Bach
tot Ravel in het heden plaatst. Anima
Eterna verwierf aanvankelijk bekendheid
door zijn historische uitvoeringspraktijk.
Fijnproevers stelden het op prijs dat hen
een verrassende ingang werd geboden
tot een bekend repertoire. Boven de
wetenschappelijke rigueur stelt Jos van
Immerseel het muzikale verhaal altijd
voorop. Het vakmanschap van musici en
dirigent is een algemene verworvenheid
in binnen- en buitenland. Sinds 2003
zijn Anima Eterna en Jos van Immerseel
Orchestra in Residence van het Concertgebouw. In het festival XXTASE blikken
we met hen terug op twintig jaar Anima
Eterna.

Het rookvrije CONCE RTGE BOU W C AF E met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.

1919
-	Manuel de Falla componeert
El Sombrero de tres picos
- Benito Mussolini sticht de
eerste fascistische organisatie in Milaan
- Stichting te München van de
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterspartei. Adolf
Hitler wordt lid.
- Het Bauhaus in Weimar
wordt gesticht door onder
andere Walter Gropius en
Johannes Itten.

CONCERTZAAL - 20.00
19.15 Inleiding door Elise Simoens
—

subsidiënten

IN DE KIJKER zo 07.10.07 / 20.00 / Huelgas Ensemble / Portret Jacobus de KerlE
De muziek van Jacobus de Kerle (tweede helft zestiende eeuw) is een hoogtepunt na 150 jaar polyfone vocale imitatiekunst en toont
een meesterlijke beheersing van het contrapunt. Paul Van Nevel bestudeerde grondig de partituur en de levensloop van de Kerle en
laat ons met zijn Huelgas Ensemble kennismaken met verloren gewaande meesterwerken.
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George Gershwin (1898-1937),

An American in Paris (1928)
Francis Poulenc (1899-1963),

Concerto voor twee piano’s en orkest
in d (1932)
Allegro ma non troppo
Larghetto
Finale - Allegro molto
|
|
|

— Pauze —

Manuel De Falla (1876-1946),

El Sombrero de tres picos (1917-1919)
Orkestsuite 1
Introducción
La Tarde
Fandango (Danza de la Moliniera)
El Corregidor
|
|
|
|

Orkestsuite 2
Seguidillas
Farucca (Danza del Molinero)
Allegretto
Las coplas del cucco
Minué (Danza del Corregidor)
Allegro
Danza final. Jota
|
|
|
|
|
|
|

Dit concert wordt opgenomen door Klara en wordt
uitgezonden op 10 oktober in Ludwig.

An American in Paris
De Franse hoofdstad oefent al eeuwenlang een uitzonderlijke aantrekkingskracht uit op intellectuelen,
kunstenaars en kunstliefhebbers.
Begin twintigste eeuw was dat niet
anders: zo slaagde Parijs erin om zelfs
de uiterst gewiekste en talentrijke
Sergej Diaghilev (1872-1929) aan te
trekken. Deze Russische impresario
vestigde zich in 1906 in de stad en
zette in een mum van tijd het grootste multiculturele Russisch-Europese
project aller tijden op poten. Voor
zijn ‘Saisons’ en ‘Ballets russes’ wist
hij componisten als Skrjabin, Glazunov, Rimsky-Korsakov en Rachmaninov en dansers als Anna Pavlova
en Vaslav Nijinsky naar Parijs te krijgen. De lijst componisten en andere
kunstenaars die hij met elkaar in
contact bracht en met wie hij samenwerkte, is ronduit indrukwekkend:
Debussy, Stravinsky, Richard Strauss,
Satie, Cocteau, Picasso, Matisse en
Apollinaire zijn slechts enkele namen
uit een eindeloze reeks.
In 1917 zag Diaghilev in Madrid
een uitvoering van de pantomime El
corregidor y la molinera (1916-1917)
van de Andalusische componist Manuel de Falla (1876-1946). Prompt
vroeg hij de Falla, die zich in 1907
eveneens in Parijs gevestigd had,
deze pantomime te herwerken tot
ballet. Een nieuw indrukwekkend
samenwerkingsproject El Sombrero
de tres picos was geboren: Léonide
Massine verdiepte zich in flamencodans en zorgde voor de choreografie,
Pablo Picasso ontwierp de decors
en kostuums. Qua verhaal belanden
we bij de grappige liefdesavonturen

van een districtsrechter, een molenaarsvrouw en haar wettige echtgenoot. Voor zijn twee orkestsuites El
Sombrero de tres picos (1919) beperkt
de Falla zich tot de twee hoofdmomenten uit dit verhaal: de namiddag
en de avond. Het gebruik van talloze
populaire dansen (onder andere
fandango en soleá) en de specifieke
orkestratie beantwoorden perfect
aan Diaghilevs vraag om een ‘typisch
Spaans werk’.
De interesse van Parijse kunstenaars
(en in het bijzonder van componisten als Claude Debussy) voor
exotische elementen had al een eerste
opflakkering gekend naar aanleiding
van de wereldtentoonstelling van
1889. Ook de Eerste Wereldoorlog
zou die internationalisering fel doen
toenemen. Zo geraakten de Parijzenaars met de komst van de Amerikaanse geallieerden in de ban van de
jazz. We horen die invloeden onder
meer in werken van Ravel, Debussy, Poulenc en Milhaud. In 1928
belandde ook de Amerikaan Georges
Gershwin (1898-1973), tijdens een
tournee, in Parijs. Dat ook hij zich
liet verleiden door de stad, horen we
in An American in Paris (1928), een
soort symfonisch gedicht waarin hij
een wandeling door het Parijs van de
jaren twintig schetst. Gershwin liet
voor de creatie van dit werk de standaardbezetting van the New York
Philharmonic uitbreiden met celesta,
saxofoons en uit Parijs meegenomen
taxiclaxons.

een kleine kring Parijse componisten
die de reactie van Erik Satie (18661925) tegen de complexiteit en de
emotionaliteit van de romantiek (en
het impressionisme) voortzette. Zijn
Concerto voor twee piano’s en orkest
in d (1932) zag Poulenc zelf als een
startpunt van een ‘rijpere’ fase in zijn
werk. We horen de componist hier
dan ook in topvorm: in tegenstelling
tot de ‘unendliche’ melodieën van
Wagner, horen we netjes afgebakende segmenten. De manier
waarop hij in het Allegro ma non
troppo zangerige gedeeltes afwisselt
met erg energieke passages, getuigt
alvast van de nodige zelfrelativering.
In pittige details, zoals de slotcadens
van dit openingsdeel, toont Poulenc
zich dan weer als grapjas. Voor de
zangerige segmenten van dit eerste
deel liet de componist zich inspireren door Balinese muziek die hij
leerde kennen naar aanleiding van de
‘exposition coloniale internationale
de Paris’ (1931). Het middendeel
Larghetto is dan weer een ode aan
Poulencs lievelingscomponist Mozart: u herkent misschien Mozarts
Pianoconcerto in D nr. 26 K.537.
Poulenc start met een citaat, maar
gaat vrij snel zijn eigen weg. Moge
ook hier de mengeling van humor
en nuchterheid opvallen. Het derde
deel Finale getuigt dan weer van een
hoog tekenfilmmuziekgehalte. In
deze uiterst goedgemutste muziek
zijn ook knipogen naar lichte muziek, vrije improvisatie en jazz niet
ver weg.

Francis Poulenc (1899-1963) was
lid van de fameuze ‘groupe des six’,

Dit concertprogramma is niet enkel
voor de toehoorder een feestelijk

gebeuren; ook de speelvreugde voor
de muzikanten is verzekerd. Elk van
de drie werken valt op door een erg
rijke, inspiratievolle en bij momenten zelfs exotische orkestratie. Geen
van de orkestleden heeft een minder
interessante partij; het hele concert
door zijn strijkers, blazers en slagwerk gelijkwaardige partners.
Niet in het minst worden de
pianisten hier in de watten gelegd:
Poulenc (die, samen met pianist
Jacques Février, zelf de creatie van dit
concerto verzorgde) wist als begenadigd pianist maar al te goed hoe
hij een pianist het nodige muzikale
en zelfs fysieke speelplezier moest
verschaffen. Daarbij komt dat Jos
van Immerseel en Claire Chevallier
beschikken over twee uitzonderlijke
Erardvleugels. Erardpiano’s worden
geroemd om hun heldere klank en
hun zeer precies gerichte aanslag.
Uitgerekend voor de muziek van
Poulenc is het ideaal dat je op een
instrument van Erard de verschillende registers (laag, hoog en midden) perfect met elkaar kan mengen
zonder de transparantie te schenden.
Vergeet vooral niet te letten op het
handelsmerk van Erard: de magnifieke bassen.
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